
vidusara gedara vidyagaraya 

විදුසර ගෙදර විද්යාොරය විගේෂාාංගේ පලවන ලිපි වැඩිදුරටත් කියවන්න.  

gedaravidyagaraya.blogspot.com  

වර්ණගේඛ ශිේපය භාවිතගයන් ශාක පත්රයක වර්ණක ගවන් 

කරෙැනීම 

අවශ්ය ද්රව්ය : 

• ගකාළ පාට ශාක පත්ර කිහිපයක් ( උදා: බුලත් ගකාළ ) 

• ගපරහන් කඩදාසියක් 

• කුඩා පිරිසිදු පියනක් සහිත වීදුරු බඳුනක් (උදා: හිස් ජෑම් බඳුනක්) 

• මධ්යසාර ස්වේපයක් 

• මදක් විශාල ගනාෙැඹුරු බඳුනක් 

• උණු ජලය, කුඩා පිහියක් 

• ගේලාව මැනීමට විරාම ඝටිකාවක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

පරීක්ෂණය: 

• පළමුව, ඔබ සපයාෙත් ශාක පත්ර කිහිපය කුඩා කැබලි වලට කඩාගෙන එය වීදුරු බඳුනට දමන්න. 

 

• දැන් වීදුරු බඳුනට, අවේය තරමට මධ්යසාර දමා, එය සමඟ ගහාඳින් ශාක යුෂ මිේර වන ගලස කුඩා 

පිහිගයන් ශාක පත්ර ගහාඳින් ගතරපා කැබලි කරන්න. ගම් සඳහා කුඩා හැන්දක් වුවද භාවිතා කළ 

හැකිය. 

 

• දැන් වීදුරු බඳුන මත එහි පියන තබා යන්තමින් ආවරණය කර, අඟලක් පමණ උණු ජලය පුරවන ලද 

ගනාෙැඹුරු බඳුන තුල එය ගිේවන්න.  

 

• ගමගස් සාදාෙත් ඇටවුම මිනිත්තු 30 ක් පමණ උණු ජලය  තුල තිබීමට ඉඩ හරින්න.  ගමහිදී සෑම 

මිනිත්තු 5 ක් පාසාම වීදුරු බඳුන කරකවමින් ගසලවිය යුතු වන අතර ජලය සිසිේ වන විට ජලය මාරු 

කල  යුතුය.  (පරීක්ෂණය වඩා සාර්ථක වන්ගන් මධ්යසාර වල වර්ණය වඩාත් තද පැහැ වු විටය. ) 

http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/
http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/


 

• දැන් ගපරහන් කඩදාසිය ගෙන ඉන් දිෙ සිහින් තීරුවක් කපා ෙන්න. දැන් වීදුරු බඳුන ඇටවුගමන් 

ඉවතට ගෙන එහි පියන ඉවත් කර ගපරහන් කඩදාසි තීරුගේ එක් ගකලවරක් මධ්යසාර ද්රාවණගේ 

ගිගලන පරිදි සිරස් ගලස කඩදාසි තීරුව රඳවා ෙන්න.  

 

• දැන්, අලුතින් සාදාෙත් ඇටවුම පැය 1-2 අතර කාලයක් නිසලව තබා නිරීක්ෂණය  කරන්න.  එවිට 

මධ්යසාරය කඩදාසි තීරුව හරහා විවිධ වර්ණ වලට ගබගදමින් ඉහළට ෙමන් කර වාෂ්ප වී යනු 

නිරීක්ෂණය කල හැකි ගවයි. 

 

• ගමහිදී ඝණත්වගයන් අඩු වර්ණක ගේෙගයනුත්, ඝණත්වගයන් වැඩි වර්ණක ගසමිනුත් ඉහළ යෑම 

සිදුගේ.  ගබාගහෝ විට ගමම වර්ණ, විවිධ ගකාළ පැහැගයනුත්, සමහර ශාක පත්ර වලදී කහ, තැඹිලි, 

ගහෝ රතු වර්ණ ආදියත් දැකෙත හැකිගේ.  

 

• දැන් කඩදාසි තීරුව ඉවතට ගෙන එය වියළීමට ඉඩ හැර, ඉන්පසු සුදු කඩදාසියක අලවාෙන්න. ඔබට 

විවිධ ශාක පත්ර වලට ගමගස් වර්ණ තීරු සකස් කර ඒවා සැසඳිය හැකිය. 

 


